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MODELLEN & KLEUREN UITBREIDING MODELLEN MET GROEFVERDELING

MELAMINE

Diversen materiaalsoorten zijn leverbaar in de volgende groefverdelingen:
• vlak - geen groef
• groef midden
• groef om de 20 cm
• groef om de 15 cm
• groef om de 10 cm

MODEL NAPA
MET ZWARTE GREEPLIJSTEN

Model Napa
Nu ook leverbaar met zwarte greeplijst

MODEL PETALUMA

Front: zeer smal kader met vlak binnenpaneel
Afwerking: zijdeglans- of structuurlak
Modelspecifi catie: kunststof ommanteld
 19mm dik
 afgerond R=2 mm
 kader 9mm breed
 Vlak binnenpaneel
 ladevoorstuk identiek aan deur

Front: zeer smal kader met vlak binnenpaneel

wit leem

ULTRA MAT
COMFORT SERIE

zwart structuurlak

STANDAARD LAKKLEUR
FINEER EN MASSIEF EIKEN

De melamine houtdecoren kunnen 
zowel horizontaal als verticaal besteld 
worden.

UPDATE
COMFORT SERIE

verticaal horizontaal

MELAMINE

MDF GLAD | GELAKT

FINEER

MDF HOUTNERF | GELAKT

Vernalis roestVernalis beton Vernalis lei Hornitos ebony Vista blond eiken

Vernalis en Hornitos combineren met een bestaande rompkleur.

GLASDEUREN

De huidige glasdeur is aan de voorzijde voorzien van een 
kunststof glasprofi el. Dit type glasdeur wordt vervangen 
door een verbeterde uitvoering

GREEPLIJSTEN
  
Greeplijsten kunnen naast de 14 standaard kleuren ook in 
alle 1950 NCS lakkleuren geleverd worden. Zo kunnen de 
keuken en de greeplijsten in dezelfde kleur geleverd worden.

Model Antioch Model Palcines Panoche Model DalyModel Vista

vlak groef midden groef 20 cm groef 15 cm groef 10 cm

Model Cantua Model Pescadero Model Gustine Model MaderaModel Ceres

vlak groef midden groef 20 cm groef 15 cm groef 10 cm

Model Stockton Model Watson Model Fairfi eld Model PattersonModel Manteca

vlak groef midden groef 20 cm groef 15 cm groef 10 cm

Model Bodega Model Morada Model Meadows Model MontereyModel Andreas

vlak groef midden groef 20 cm groef 15 cm groef 10 cm
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KASTENPROGRAMMA

TIP-ON PROGRAMMA

Onderstaande artikelen kunnen voorzien worden van het tip-on systeem

• draaideuren (scharnieren + uitwerper)

• klepdeuren (mechanisch)

• hefdeurkasten (elektronisch)

• vouwklepkasten (elektronisch)

• laden en korven (mechanisch)

• koelkastdeuren (elektronisch)

• vaatwasser (kies ‘knock to open’ vaatwasser)

AFWERKINGEN/ONDERDELEN

Uitbreiding stollen en muurplanken
• Stollen 100 mm dik
• Muurplanken tot en met diepte 300 mm (nu maximaal 200 mm)

UITBREIDING ACCESSOIRES

• Bestekindelingen en ladeverdelers
• Afvalsystemen
• Ingefreesde verlichtingsprofi el bovenkasten

Ladekasten

• Op breedtemaat aanpasbaar
• Uitbreiding ladekasten: 340, 466 en 666 mm diep

Aanrechtkasten

• Oplossing syfonuitsparing en ruimte voor boilers

Onderkasten

• Kookplaatkast met afzuiging

Optimalisatie vaatwasserpanelen

• Frontverdelingen uitbreiden voor betere belijning in het standaard 
programma

Bovenkasten

• Uitbreiding bovenkasten 1040, 1170 en 1300 mm hoog
• Opzetkasten bijpassend bij genoemde bovenkasten
• Bovenkasten 600mm breed met 2 deuren
• Hefdeurkasten in hoogte 520 mm

Hoge kasten

• Uitbreiding mogelijkheden vaatwasser op hoogte: opzet-element 
met front 386 mm hoog

• Doorontwikkeling assortiment halfhoge kasten
• Halfhoge hoekkasten met Le Mans interieur en legplanken
• Toevoegen hoge kasten met interne laden

KASTENPROGRAMMA

SCHUCO SMARTCUBE SYSTEEM

Open regaalsysteem van zwart metaal. Leverbaar in de hoogtes 350 en 390 mm, diepte 250 mm en 
in de volgende breedtematen:

• 600 mm
• 800 mm
• 900 mm
• 1000 mm
• 1200 mm

Legplanken zijn beschikbaar in meerdere materialen en kleuren, 16 mm dik.


